
 1097پاییز و زمستان ،9شماره ،چهارمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

93 

 

درسی روییدنی در بین معلمان ابتدایی شهر مشهد  جایگاه برنامهبررسی 

 7و ضرورت پرداختن به آن
 0، حسین جعفری ثانی2الهه حسین پور یزدانی

  چکیده

های آموزشای، تحاول در    ی از ضروری ترین تحوالت در راستای ارتقای عملکرد نظامیک

ب ارتجا  یهادف بررسا   پاژوهش حاضار باا    .نگرش و روش تدریس معلمان نظام آموزشی است

 .شده است انجام های یاددهی یادگیری روییدنی معلمان ابتدایی از تدریس در موقعیت ی ستهیز

 یهاا  هادف در زماره پاژوهش    ثیا طالعه، پژوهش حاضر از حموضوع مورد م تیبا توجه به ماه

 یدارشناسیو با استفاده از روش پد یفیک کردیروش پژوهش، با رو ثیو از ح ردقرار دا یکاربرد

مادارس مقطاع ابتادایی شاهر مشاهد در      پژوهش  نیمطالعه ا دانیم. انجام شده است یفیتوص

 معلمان موفق در مقطع ابتادایی مل نمونه پژوهش شا .بود 1099-1098سال دوم تحصیلی  نیم

اطالعاات، از   یگاردآور  یبارا  .ناد گرفت صورت نموناه هدفمناد ماورد مطالعاه قارار      بود که به

 و هیا زجهات تج . اساتفاده شاد   یبه اشباع نظر دنیتا رس یفرد افتهیساختار مهین یها مصاحبه

ی کدگذاری بااز و  یعن نیاشتراوس و کورب یروش کدگذاری اول و دوم  از مرحلهها  داده لیتحل

توساط   یبررسا  یهاا  پاژوهش از روش هاای   یافتاه جهات کساب اعتباار    . استفاده شد محوری

انتخاااب هدفمنااد   ،کنناادگان مشااارکت طیجااامع از شاارا  فیکنناادگان، توصاا  مشااارکت

نتاایج نشاان   . دشا اساتفاده   ی و بررسی توسط اساتید متخص کدگذار ثانو ،کنندگان مشارکت

س روییدنی بین معلمان ابتدایی مشهد، به دو صورت منفعالناه و  دهد که جایگاه روش تدری می

آموزان در سن ابتادایی و   های دانش های تدریس روییدنی، ویژگی ویژگیهمچنین . فعاالنه است

، پرداختن به این روش تدریس را ضاروری  تاثیرات آموزشی حاصلِ استفاده از تدریس روییدنی

 .نماید می

 .درسی روییدنی ، معلمان ابتدایی، برنامهتجارب زیسته: واژگان کلیدی
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 kohestan1392@yahoo.com ی، دانشگاه فردوسی مشهدو آموزش یمطالعات برنامه درسکارشناسی ارشد   
 (نویسنده مسئول) ، مشهد، ایرانمشهد سیدوفر هنشگادا نشناسىو روا تربیتى معلو هنشکددا رنشیادا  
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 بیان مسأله

وپاارورش هاار جامعااه را  هااای آمااوزش تاارین پایااه درساای یکاای از مهاام ریاازی برنامااه

در . گیاارد دهااد کااه طاای آن اهااداف مااورد نظاار نظااام آموزشاای شااکل ماای     تشااکیل ماای

 دانشامندان بسایاری  شااده توسااط    تعیااین  ازپاایش  سانتی و  درساای  هناما های اخیر بر سال

 یااا برآماادنی 1یاادنییدرساای رو ، مفهااوم برنامااهآناثااار  و در اسااات قاارار گرفتااه نقاادمااورد 

درساای  هااای برنامااه درسااای دربااااره ویژگاای از برناماااه برداشااتایاان . اساات وجودآمااده باااه

 انتقاااد  درسای  ریاازی در برناماه  باودن رویکاارد آن  خطای و ثاباات  مانناادشاده   تعیاااین ازپاایش 

درساای را   هعماال برناما  ، درسای  برناماه  در پااژوهش  ادن باه باا وساعت د   همچناین . دکنا  می

 .دساز سازگار می یادگیرندگانخالقیات  راستای پرورشدر 

جدیااد و در حااال  »بااه معناای   2غاات آکساافورد ل در فرهنااگ Emergentلغاات 

باه معنای بیارون آیناده،      0لغات آباادیس   همچنین ایان لغات در فرهناگ   . است آمده« 0توسعه

ن شاادن،  اهرشااونده، در حااال بااه وجااود آماادن، در شاارف تکااوین، برآینااده، درحااال نمایااا

تربیتاای و  ایاان لغاات در حااوزه تخصصاای علااوم. اساات ناگهااانی و فااوری و فااوتی معناای شااده

درسای ایمرجنات باه کاار      درسای باا عناوان برناماه     های مربوط باه برناماه   خصوص در کتاب به

میلار،  )« ش تعیاین نشاده  درسای برآمادنی یاا از پای     برناماه »اسات کاه باه معناای      برده شاده 

درساای  هااای پاایش بیناای نشااده، برنامااه درساای مبتناای باار موقعیاات برنامااه»یااا ( 19: 1093

در ایان  . شاود  نیاز ناام بارده مای    ( 99: 1099فتحای واجارگااه،   )« متصاعدشونده یاا روییادنی  

درساای روییاادنی یااا برآماادنی اساات کااه  درساای ایمرجناات، برنامااه پااژوهش منظااور از برنامااه

شااوند، در حااالی کااه از قباال باارای آن     فراینااد تاادریس بااا آن مواجااه ماای   معلمااان در 

پاذیر و در حاال    درسای در ایان موقعیات بااز، انعطااف      اجارای برناماه  . اناد  ریزی نداشاته  برنامه

گیارد و اداماه پیادا     آماوزان شاکل مای    هاای داناش   رویش است و متناسب با عالیق و فعالیات 

 .کند می

                                                      
1
 emergent curriculum 

2
 oxford dictionary 

3
 new and still developing 

4
 abadis dictionary 
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 ،1بااوت مانناادبساایاری از مربیااان  رد اسااتفادهمااویاادنی یرو درساای برنامااه رویکاارد

 0جااونزو  1997 2برِدکماپ و کاپاال  ماننااد، نویسااندگان بسایاری از . اساات قارار گرفتااه  1997

محاور کااه بااا    -درسای عمال   یادنی را باا برناماه   یدرسای رو  ، اعماال برناماه  2331و همکاران 

 بار ایان باورناد   ان برخای دیگار از مؤلفا   . دانناد  تناساب دارد، مارتبط مای    یادگیرنادگان رشاد 

 خاااص آموزشاای و پرورشاای، مانناادبااا اعمااال طااور معمااول  بااه یاادنییدرساای رو کااه برنامااه

مارتبط  معاروف اسات،    0امیلیاا  رجیاو  رویکارد  بااه کاه  مبتنای برپااروژه   درسی  برنامهرویکرد 

شااده  کنناد موضااوعات را تفکیااک  ماای سااعیمعمااول کاه  هااای  مدرساه بااارخالف . شااود مای 

کنناد کاه در    تاری تأکیاد مای   امعای جا ها  امیلیااا باار پااروژه    رجیاو  های مدرسه، ارایه دهند

 (.2330، 9دینیاگان)شوند  هاا درگیار می روزها یا حتای مااه یادگیرندگانآن 

 یهااا تیااو فعال قیااعال یکااه برمبنااا اساات یدرساا رنامااهب روییاادنی یدرساا برنامااه

 افتااهیی  هورهااا عالقااهبرنامااه  نیااابااه عبااارت دیگاار در  . آمااوزان اسااتوار اساات  دانااش

شااود و فراینااد آمااوزش را  ماایشااده معلاام  نیاایتع شیبرنامااه ازپااجااایگزین آمااوزان  دانااش

 (1999 ،3مویجونز و ن) کند یم تیهدا

درسای آن چیازی اسات کاه در فضاای آموزشای رخ        برناماه توان گفات   طورکلی می به

 مقابال در  شاک  یبا  دیادگاه  ایان . اسات  ریزی شده طاور منطقای برنامه دهد، نه آنچه که باه می

ترتیاب   یاا خطای   شاده  طراحای درسی از پایش   در برنامه. شده است تعیین درسی ازپیش برنامه

و هماه   ماورد اساتفاده   ، ابزارهاای یادگیری، امکاناات -یاددهیهای  شآموزشای، روهای  فعالیت

امکاان اساتفاده از   و  دشاو  یما  تعیاین از قبال   آنچه که در هار مرحلاه از تادریس الزم اسات،    

طباق نظریاه   . بارد  را از باین مای  ی معلماان و کودکاان    های تاازه  ایده و ی زمان حالها فرصت

طور فعال آگاهی  کردن محیط خود، به کودکان با دستکاری و کاوش 7رشدی ژان پیاژه-شناختی

مفهوم زیستی انطباق، باه آن معناا   : در نظریه او دو مفهوم اهمیت بسیاری دارد. کنند کسب می

کنند تا با دنیای بیرونای بهتار تطاابق یابناد یاا       کودکان طوری رشد میکه ساختارهای ذهنی 

                                                      
1
 Booth 

2
 Bredekamp & Copple 

3
 Jones 

4
 Reggio Emilia 

5
 Gandini 

6
 Jones & Nimmo 

7
 Jean Piaget 
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پار   ،ساال  7 سن تفکر کودکان حدود که او معتقد است. مفهوم دیگر تعادل است .سازگار شوند

های جاری خود، بین سااختارهای درونای و    های غلط است و کودکان در جریان تالش از منطق

از لحااظ عملای،   . یابند شوند، به تعادل ذهنی دست می و میر اطالعاتی که در محیط با آن رو به

هایی که بر یادگیری اکتشاافی و تمااس    های آموزشی و برنامه گیری فلسفه نظریه پیاژه به شکل

 (. 09: 1098، 1لورا برک) است هکنند، کمک کرد محیط تاکید میییمستقیم با 

در سنین کودکی به تعادل  زانآمو دانشتوان نتیجه گرفت که  میبا توجه به این مطلب 

از طریق ارتباط باا محایط و دیگاران باه تعاادل ذهنای        هستند تاو در تالش  ندا ذهنی نرسیده

هاای اولیاه آماوزش رسامی، باه دلیال        آموزان در سال اینکه دانش حتمالدست یابد، بنابراین ا

کنناد، بیشاتر   ایجااد   در کاالس درس  ای بینی نشده های پیش نداشتن تعادل در ذهن، موقعیت

و گااهی   های از پیش تعیاین شاده   درس است و در این موقعیت معلمان را وادار به تغییر طرح

هاای   های آموزشی و درسی یا در خاط مشای   زمانی که در برنامه .کنند می دچار احساس ضعف

ه، شود، درحالی که این تغییرات خارج از اراده، کنترل، تصمیم، عالق آموزشی تغییراتی ایجاد می

پذیرش و آمادگی معلم است یا اجرای تغییرات در توان معلم نیست اماا در عاین حاال قادرت     

شود، فشار  ها را ندارد و یا مقاومت در مقابل تغییرات موجب افت عملکرد آنان می مخالفت با آن

 ( 1077نیکنامی، )شود  انگیزگی در معلم ایجاد می روانی، ضعف و بی

 ترین موضاوع شاناخته شاده اسات و     باز به مثابه پیچیدهموضوع مدیریت کالس از دیر

یکای از مهام تارین عوامال ماؤثر بار       چراکاه   رو باوده اسات   ههمواره با مشکالت و موانعی روب

معلماان بایاد از مواناع و مشاکالت آموزشای در محایط کاالس         .یادگیری، محیط کالس است

ی و تعامال اجتمااعی فاراهم    جلوگیری نمایند و بتوانند یک محیط شاد و خالق بارای یاادگیر  

. چگونه استفاده کنناد های پیش آمده  و موقعیتآنان باید مشخ  کنند که از اطالعات . نمایند

آماوزان بایاد از باین تعاداد      سازی استفاده از زمان، جهت یادگیری داناش  در کالس برای بهینه

دهایی را انتخاب کرد راهبرمتناسب با موقعیت بسیار زیادی از راهبردهای آموزشی و مدیریتی، 

حتی معلمان با تجرباه و باا کاارایی بااال نیاز بایاد راهبردهاای         .که بتواند بهتر به نتیجه برسد

 یاادگیری  جریاان  های از پیش تعیین نشاده، در  موقعیت مناسب مدیریت کالس را بدانند تا در

 (. 1099حدادان، ) وقفه و خللی ایجاد نگردد

                                                      
1
 Laura Berk 
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های تدریس در مقطع ابتدایی روییدنی هستند، اما  عیتای از موق بخش عمدهبه عبارتی 

جاای اتکاا بار     مطلوب اسات کاه هار معلام باه  درسی روییدنی وجود ندارد،  الگویی برای برنامه

را  یدرسی خاص برنامه ،آموزان خود شدرسی از پیش تعیین شده، متناسب با شارایط دانا برنامه

ساط محقاق احسااس شاد، عادم درک ضارورت       بناابراین خلااأیی کاه تو   . کندطراحی و اجرا 

رو محقاق بارای بررسای     از این .پرداختن به برنامه درسی روییدنی از سوی معلمان ابتدایی بود

از طریاق  تا  است را انتخاب کرده( سال 8تا  3کودکان سنین )پژوهش حاضر، دوره اول ابتدایی 

دوره ) در مقطاع ابتادایی  تجارب معلماان موفاق    آوری اطالعات به روش کیفی مصاحبه و جمع

بینای   هاای پایش   چارچوبی ارایه دهد تا راهنمای هماه معلماان در موقعیات    را بررسی و ،(اول

دلیل دیگر انتخاب دوره اول ابتدایی این اسات کاه بهتارین زماان بارای      . ی تدریس باشد نشده

ییدنی اسات،  درسی رو آموزان، آنطور که مورد انتظار برنامه تقویت ذهن و پرورش خالقیت دانش

آموزان در جریان آموزش متمرکاز ایاران،    باشد؛ زمانی که هنوز دانش های اولیه آموزش می سال

توانناد   اند و مای  های درسیِ از قبل تعیین شده، تسلیم نشده دچار انفعال نشده و در برابر کتاب

  .عالیق، نیازها و خالقیت خود را بروز دهند

 9-9در بناد   .آموزش و پرورش کشاور مشاهود اسات    یتحولتوجه به این امر در اسناد 

از  یاریدر بسا  ،یابالغا  یهاا  استیدر س ،یدرسی مل برنامه 10-2در بند  و ن،یادیسند تحول بن

از  یبخشا  دیا با شاده کاه   دیا موضاوع تأک  نیا باه ا  نیادیتحول بن ی سندنظر یمبان یها بخش

نماودن ایان بنادها برناماه ویاژه      در راستای عملیاتی . قرار گیردمدرسه  اریدرسی در اخت برنامه

ریازی   جهت اطالع و برنامه 123073-27/3/97با ابالغ وزارت متبوع طی شماره  ( بوم)مدارس 

اگرچه این طرح محادود اسات و در ساال    . الزم به مدارس ابتدایی و متوسطه ارسال شده است

ریازی   ت برناماه دهناده اهمیات و ضارور    اخیر در دستور کار مدارس قرار گرفته است، اما نشان

 . درسی در سطح مدرسه و کالس است

از ایااان رو پاااژوهش حاضااار قصاااد دارد تجاااارب زیساااته معلماااان موفاااق در      

اثاربخش،   هاای  تجرباه  بااا اناد   بینای نشاده کاه توانساته     یادگیری پایش -های یاددهی موقعیت

باه  طاور فعاال    باه  یادگیرنادگان متناساب باا عالیاق و نیازهاای خاود      تا  آورند ی فراهم شرایط

بناادی تجااارب  طااورکلی بااا جمااع  د را بررساای کنااد و بااه هااا و عقایااد بپردازناا  کشااف ایااده

اناد، جایگااه و ضارورت     بینای نشاده موفاق باوده     هاای پایش   معلمانی که در مدیریت موقعیات 

. یااادگیری از پاایش تعیااین نشااده را ارایااه دهااد   -هااای یاااددهی  پاارداختن بااه موقعیاات 
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هاای ضامن    هاای توانمندساازی معلماان، آماوزش     ماه تواناد در برنا  های این پژوهش مای  یافته

ریاازی درساای و اجاارای   هااای دانشااگاه فرهنگیااان و یااا حتاای در برنامااه   خاادمت، آمااوزش

 :بنابراین سواالت پژوهش به شرح زیر است. های درسی مورد استفاده قرار گیرد برنامه

 آیا معلمان در حال حاضر تجربه استفاده از تدریس روییدنی را دارند؟ .1

 چگونه است؟ یدنییرو سیموضع معلمان نسبت به تدروضع موجود، در  .2

 ضرورت پرداختن به روش تدریس روییدنی در مقطع ابتدایی چیست؟ .0

 

 درساای در برنامااه. یاادنی اسااتیدرساای رو درساای، برنامااه تاارین شااکل برنامااه هنااری

باااا  هااا د؛ معلاامشااون مااییاادنی منجاار بااه پیاماادهای خودجااوش یی روهااا ، فعالیااتروییاادنی

طاور   باه  یادگیرنادگان تاا   آورناد  باه وجاود مای   اثاربخش، شارایطی    هاای  اهم آوردن تجرباه فر

در  فراگیاارانو یااادگیری در اثاار درگیرشاادن   دهااا و عقایااد بپردازناا  فعااال بااه کشااف ایااده 

کنجکاااوی و انگیاازه . شااود هااا حاصاال ماای هاااا و یاااا کاااوش هااا، آزمااایش فعالیاات ،هااااوگفتگ

ریازی نشاده و    را بااه سامت اهاداف برناماه     ند کاه آناا  نیروهاایی هساتن   یادگیرندگاندرونی 

پااذیری، سااازگاری و آمااادگی رمااز موفقیاات در تاادریس   انعطاااف. دهنااد نااامعین سااوق ماای

بااا در نظاار  روییاادنی درساای ، ارزشاایابی برنامااهوجااود ایاان بااا. یاادنی اسااتیدرساای رو برنامااه

در . هش نیاباد آن کاا د کاه اعتباار   شاو ای انجاام   گوناه  باه  دپاذیری، بایا   گرفتن ویژگی انعطاف

هاا   شاود کاه فعالیات    حاصال مای   زماانی ، یاادگیری و موفقیات واقعای    برآمادنی  درسی برنامه

از  سااازی فراگیااران  و یفااه معلاام، آگاااه  در ایاان رویکاارد . باااه طورکامااال انجااام شااوند  

بااه منظااور ارزشاایابی  معلاام. هرفعالیاات اساات انتهااایهاااا و دستاوردهایشاااان در  موفقیااات

 ای تفصااایلی، ارایااههاا ممکاان اساات از طریااق گفتگااو، دریافاات گاازارشان رساامی از فراگیاار

مهاارت  . اقادام کناد  ... و هااا  هاا، ثبات فعالیات    هاا، انجاام مشااهدات، ارایاه پاروژه      لیست چک

 ،شاااود یاادنی کااه منجاار بااه پیامااادهای خودجااوش ماای ویهااای ر سااازی فعالیاات در زمینااه

در . یاادنی اسااتیدرساای رو نامااهدر بر انهااای مااورد نیاااز معلماا  ازجملااه مهمتاارین مهااارت

سااازماندهی، بااه هاادایت فراینااادها و   عاماالدرساای معلاام بااه عنااوان   ایااان ناااوع برنامااه 

در  انهاای ماورد نیااز معلما     یکای دیگار از مهاارت   . پاردازد  تجاارب یااادگیری مختلااف مای   

درخصااوص  دمعلمااان بایاا. اسااتدرساای، داناااش دربااااره مراحااال رشااد   ایاان نااوع برنامااه
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درساای، دانااش و تخصاا  کااافی   آمااوزان و انتظااارات فرایناادی برنامااه  مراحاال رشااد دانااش

آن  درشااارایطی را فاااراهم کننااد کااه     دعااالوه باار ایاان، معلماااان بایاا   . داشااته باشااند 

. هاااایی دریافااات کنناااد   االت خااود را طاارح کاارده و پاسااخ   وبتواننااد ساا  یادگیرناادگان

هااای کاوشااگری خااود را  ااااهر    ق و مهااارتال پرساایدن، عالیاا واز طریااق ساا  فراگیااران

پوشااای از  ن، توانااایی چشااامیادگیرناادگاهااا و اسااتعدادهای  آگاااهی از مهااارت. کننااد ماای

، آناااان یهاااا باااه منظاااور پااارورش خالقیااات یادگیرنااادگانکنتاااارل یااااادگیری ذاتاااای 

ریاازی باارای اسااتعدادهای درخشااان بااه منظاور فاراهم کاردن امکاناات ویاژه باه             برناماه

ی هاا  هاای مختلاف از دیگار رساالت     و توانااایی ارزشاایابی و باازخورددهاای بااه شاایوه      ناآن

 (. 1091خسروی و مهرمحمدی، ) درسی اسات معلم در این نوع برنامه

یادنی،  یدرسای رو  شاود کاه در برناماه    با توجاه بااه آنچااه ذکاار شااد مالحظاه مای      

یاادنی یااک فراینااد   یرودرساای  طااورکلی برنامااه  باااه. معلاام نقااش اساساای برعهااده دارد  

 معلمااان از طریااق تعاماال بااا    در آنریاازی و تجدیادنظااار مساااتمر اسااات کاااه     طاارح

بخااش کااردن  بااه طااور مااداوم در جسااتجوی یاااک روش بهتااار بااارای لاااذت    فراگیااران

 هستند فراگیرانتجارب یادگیری برای 

ای یاادگیری  ه و فعالیت ها هعنوان تجرب یدنی را بهیدرسی رو ن، برنامهنویسندگابرخی از 

و همکاران،  1شیرر) کنند ، تعریف میمورد نظر در زمینه ربیانو م یادگیرندگانعالیق  مبتنی بر

یادنی ایان اسات کاه کال      یدرسای رو  پیام اصلی برناماه ( 1990)2به زعم جونز و نیمو). 1993

. یابااد  تکامال مای   فراگیرانکنندگان کالسی یعنی معلم و  جریاان یاادگیری از تعامل مشارکت

باشااد؛  ان هااای آنا   منعکس کننااده ارزش  دشود بای انجام می فراگیرانهایی کاه برای  انتخااب

آزاد مااورد تأکیااد   -هاای هاادف   برناماه دبای فراگیرانهمچناین بارای پاسخگویی به نیازهای 

ا هاار  ( 1992)0طور کاه جاونز و رینولادز    البته همان(. 0ص: 1990جونز و نیمو، ) واقاع شاود

شاود، بلکااه    سااخته نمای   فراگیاران  ی یادنی صرفاً بر مبناای عالقاه  یدرسی رو برنامه ،اند کرده

 هاا  ارزش. گیرد قرار می مورد توجهمانناد معلماان و والدین نیز  ی آموزشیعالیاق ساایر شارکا

درسای   برنامه بنابراین. کند ی معلمان و والدین به تکامال فرهناگ کاالس کمک میها و دغدغه

                                                      
1
 Sheerer 

2
 Jones & Nimmo 

3
 Jones and Reynolds 
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کاه در   هاا و امکانات جدیادی  پذیرش  رفیات گیی جنبه تکاملی داشته و همیشه آمادیدنیرو

 (.1099فتحی واجارگاه، )اند را دارد  ریزی آغازین قابل تصور نبوده طول فرایند برنامه

 

 درسی روییدنی مفروضات اساسی برنامه

را در ساه  درسای روییادنی    توان مفروضات اساسی برناماه  با توجه به آنچه گفته شد می

از  سیدربرنامهنقاد   لمحصودرسای روییادنی    فرض اول این است که برناماه . مورد خالصه کرد

 ،ثابت و هشد تصریح فهد یک دارای هشد تعیین پیشاز  سیدربرنامه. سته اشد تعیین پیش

کننااده یااک نااوع منعکس  اساات و بسته شیابیارز و ،مکانیکی ییاجرا ییههارو ،عینی ایمحتو

. شاوند  بوده که در آن، عوامل غیر منتظره، مورد غفلت واقع می« برونداد-درونداد»فرایند خطی 

 نقد ردمو هشد تعیین پیشاز  سیدربرنامه ناخوشایند ییژگیهاو ینا روییادنی  سیرد برنامهدر 

بلکه  ،نیست هشد تعیین پیش ازسی دربرنامه نفیروییااادنی  سیدربرنامه قعدر وا .دمیگیر ارقر

 یهرو به نقد بپردازد، هشد تعیین پیشاز درسی  برنامه ییتهاودمحد وایل مستا  ستا شتال در

را  سیدربرنامه عملو  ،یدابیافز سیدربرنامه هشوپژ یغناو  عمق به د،ببر بینرا از  ثابت خطی

درسای   گر این نکته است کاه برناماه   فرض دوم بیان. بخشد دبهبو زانموآ نشدا منافع جهتدر 

 نشدا که میکند ضفر اعینگر دیکررو. گرایای اسات   یکارد ساازنده  روییدنی منعکس کننده رو

 هشد تعیین پیشاز   یاا سدرهابرنامرو  یناز ا .ستا موقعیت هردر  دبررکا قابلو  مطلق ،عینی

در  .دوااا یشاام  هاگرفت رانظدر  نمعلماو  زانموآنشدا به نشدا یعزتو یا لنتقاا منظا انبهعنو

خ اااپاس کااایهمچنااین  ،تاااسا هنیذ نهو  عینی نه نشدا ییاگرهندزسا دیکردر رو ،لاااامقاب

 بشرفرض و گمان است کاه باا پیشارفت علام      عنو یک بلکه ،نیست صخا السؤ یک به قطعی

 انبهعنو گرایاای سااازنده درااایکرودر  ،باااترتی بدین .هددمی جدید یهاضفر بهرا  دخو یجا

 پذیرفته زانموآ توساط داناش  ، دانش ثابت و مطلق نیست که ئیدنیرو سیدربرنامه ایبر مبنایی

هااای قبلاای و  شخصاای، دانسااته تجربه سساا بررا  دخو نشدا نندامیتو زانموآنشدا بلکه د،شو

 سیدربرنامه صلیا مپیاو  امحتوو سارانجام فارض ساوم دربااره     . درسی بساازند  ابزارهای برنامه

جاونز و نیماو،   )باشد  می قعیوا ندگیز به سهرمددرسی  برنامه گشتزبا روییدنی است که همان

1990.) 
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 گرا درسی روییدنی در دیدگاه سازنده های برنامه ویژگی

های منحصر به خود است که با دیادگاه مبناایی آن    درسی روییدنی دارای ویژگی برنامه

 :ها عبارت است از این ویژگی. باشد راستا می گرایی هم یعنی دیدگاه سازنده

در  نشد گیردر طریقاز  زانموآنشدا یروییادن  سیدربرنامهدر  :تجربی برودن ( الف 

 وشکا ونبد زانموآنشداگر ا .نددازمیپر مختلف تموضوعاو  مفاهیم یگیردیا به قعیوا ینیاد

 با بایااد سیدربرنامه .فتدانمی قتفاا یگیردیا شااوند،قطعی  نشدا دنکر حفظ به وادارتجربه  و

 . ن طریق معنا پیدا کندمرتبط شود تا از ای او ندگیز تجربهو  زموآنشدا قعیوا ینیاد

 درسای روییادنی   برناماه . اسات « خلق»، فرایند «رویش»فرایند : زا بودن خالقیت( ب

 ایبرفرصااتی را  نگریستن عنو ینا .دمینگرآزاد دارد،  دجوو که کسیعنااوان  بااهرا  زموآنشدا

  .میکند همافر زموآنشدا خالقیت تحریک

و  تعلیم فهد قتیو .ستایادنی  رویسی دربرنامهروح  ندگیز :ارتباط برا زنردگی  ( ج

 صلیا عنصر انعنو به سیدربرنامه ،ینابنابر ،ستاو« ندگیز دبهبوو  ننساا ورشپر» تربیت

 وتتفا بر ،برنامه ینا ،ینابر وهعال .هدد ارقر دخو توجه نکانورا در  ندگیز بایاااااد تربیت تعلیم

 بایااااادنیز  تربیت وم تعلی ،ستامنحصر  ندگیزهر  که رهمانطو، دهتأکید کر زانموآنشدابین 

 (1908دیویی، ) دگیر نظررا در  زانموآنشدا یهاوت تفا

نیازهاایی   های ذکر شده، پیش روییدنی با ویژگی درسی برای اجرای درست و موثر برنامه

آموزان درباره برنامه درسی روییدنی  نیاز ارتقا دانش معلمان و دانش وجود دارد یکی از این پیش

در  که ستا یافته نمازسا دخوو  خطی غیر ،پویا یندافر یک ییدنیرو یاسدربرنامه ایجرا. است

 ینادر  یسرتد یهاو روش امحتو اف،هدا .نددازمیپرمفاااااااهیم و  معانی خلق به انگیرافرآن 

در  .باشد عمتنو ،مختلف زانموآنشو دا صخا یتهااااااموقعی به توجه با بایااااد سیدربرنامه

د اا هدمی زهجاو ا نمیکند دهستفاا ثابتو  خشک یااا ه هاا یاز روم امعل ییدنیرو یاسدربرنامه

 نقش .دشو شناخته سمیتر بهدرس  سکالدر« هرامنتظ راغی ایعاقو» و «هتبااشاهای  فعالیت»

 سیدربرنامه عنو یندر ا .کند آوردهبررا ییاادنی رو یاااسدر هااابرنام زِنیا ندانمیتو معلم سنتی

 .ستا سیدربرنامه لفعا هندزسا و قااااحقم کاااای بلکه نیست نشدا منفعلِ ههندد لنتقاا معلم

 هشد تعیین پیش از سیدر برنامه در «ماا معل رابابردر  وماامق یاسدر هابرنام» یتژاسترا قتیو

 ایجرا به بایااد صرفاًاو  د؛یشوااام فذاااح یاااسدر ییزربرنامه نجریااز  معلم د،میشو رختیاا
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طریق از  معلم ،روییادنی  سیدرهابرنام در ،لامقابدر  .دازدرابپ یاسدربرنامه نهدارافاو و قانهدصا

در  ،هه«ابالبد یفعالیتها خالقانه »تنظیمو « نهامنداااهوش دبیراااتو   لاااعم بهدادن  صالتا»

 عنو یندر ا ،ینا بر وهعال .دمیشو  اهر یباشناسانهزه و انرافکو رتواص هاب تربیتیی موقعیتها

را  هشد تجویزو  هشد توصیهی  یههارو در تعدیل أت راج   یاحترا هاب  ناامعلم  یاسدربرنامه

 ترکیب هنر بارا  دخو یسرتد ،یژگیهاییو چنین رختیاا با معلم قعدر وا. داااایکنناااام ادااااپی

 عنو یندر ا ینکها مهم نکته. میکند خلق یباشناسانهز ایتجربه طریق ینو از ا دهرااااااااااااک

دارد،  هدااااعه رااااب مهبرنا ایجرو ا زیسا دهمااول را در آ نقش معلم که نجاییاز آ سیدربرنامه

 به نمعلما ،سیدرهاا برنام عواا ن یندر ا. شاود  ایجاد نمی ایفاصله عملو  نظریه بین    یناابرابن

 نهاهوشمند ساخت ایراا ب یاعملو   یرانظ یاشخص شاناز داباید  یاسدر زانبرنامهسا انعنو

 تا دمیشو همافر یطیاشر روییادنی  سیدربرنامهدر ی اا کل رواا ط هاا ب. باشند رداربرخو یندهاافر

ی موقعیتها با متناسب نندابتو ،محیط و یطاراااش هاااب نااااشآ نااااخبرگ انواااعن  هاااب نمعلما

سی دربرنامهدر  نیز زانموآنشدا ن،اااامعلم راااب وهالاااع .کنند ذتخاا مناسبی تتصمیما تربیتی

 ،دنیست نشدا منفعلِ هت کنندااایافدر رااایگد ،اااانهآ .میگیرند هعهد بر را فعالی نقش روییاادنی

 نشادخو شخصی  شااااااانو دا معلم ،محیط با فعاالنهو  هستند نشدا هفرینندو آ هندزسا بلکه

 ،نیست معین وبسته  یهرو یک یگرد ئیدنیرو سیدربرنامه ایجرا ،ترتیب بدین .میکنند تعامل

 زانموآنشو دا ناااامعلماز  لیکن .ستا هپیچیدو  خطی غیر یمتغیرهااز مملو  فعالیت یک بلکه

هند د تقاار روییااااااادنی سیدربرنامه ایجرا ایبررا  دخو سیدربرنامه نشدا که ودرمی رنتظاا

 (.1939شواب، )

 پیشینه پژوهشی

های داخلی که توسط محقق جساتجو شاد، پژوهشای کاه در آن      در مقاالت و پژوهش

درسی روییدنی و چگونگی اجرای آن در مقطع ابتدایی را بررسی کارده باشاد و    مستقیماً برنامه

مورد استفاده معلمان ابتدایی در مدارس ایران قرار گیرد، یافت نشد همچنین پژوهش در بتواند 

های  بنابراین به پژوهش .های خارجی نیز به این امر در مقطع ابتدایی پرداخته نشده بود خارجی

 :شود مشابه اشاره می
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ری گیا  مطالعه چگونگی شکل»در پژوهشی با عنوان ( 1088)فتحی واجارگاه وهمکاران 

ا هدف بررسای  « بسال 8تا  3درسی برآمدنی با الهام از رویکرد روجیو امیلیا برای کودکان  برنامه

درسی برآمدنی در قالب یک مطالعه قوم نگااری در یاک مدرساه در     گیری برنامه چگونگی شکل

پروژه اصالی   0معلم و محقق را در  2کودک و  09ماه تعامالت  9آنان مدت . اند تهران پرداخته

 نمعلما وهگر مدنیآبر سیدربرنامهدر . که توسط کودکان به اجرا درآمده، مورد توجه قرار دادند

 ایبررا  هاوژهپر شگستر تمکاناآن ا دنکر مستندو  نکادکو یغدغههاو د عالیق سیربر با

و  اههمر انعنو به معلم ؛میکنند زیبارا  متنوعی ینقشها نمعلما. ندآورمی همافر نکادکو

آید و توساط معلماان    وجود می درسی توسط کودکان به برنامه. محقق انعنو به معلم ه،گیرنددیا

های  های همه گروه شادی، انرژی و سرزندگی را از جمله مهمترین مشخصه. شود بندی می قالب

 ای وژهراا پ درایکاز رو دهستفاا که ستا عموضو ینا گرننشا آنانتحقیق  نتایج. دانند نفع می ذی

 بستر تواناد  گیرد، مای  میشکل  نکادکو دخو توسط هاک اییاهوژهراپاز  تاحمای ورجیو امیلیا 

هاای بلناد    آناان معتقداناد پاروژه   . داباش دنیامآبر یاسدر هابرنام یراگی  کلاش ایبر مناسبی

 هاییهوژبهپر ختنداپر. ستا مدنیآبر سیدربرنامهگیری شکلمدت و عمیق بستر مناسبی برای 

 عیندر  تا کنااد ماای همافررا  نمکاا ینا ،همدآ دواااجوهاااب نااااکدکو تالاؤاااسو  قاااعالیاز  که

صورت مناسبی پرداخته شود، به  آنان دیراف یااهوتااتف هاب ،نااکدکو کتیرمشاو  هیوگررکا

 که نجاو از آ آورد ماای دواااجوهاااب نااااکدکو ایرااابن همساالاز  یگیردیا ایبر مناسبی فرصت

در آن  داا یکننام یاطرا  شاندا ساختو  کشف لحامر مگا به مگا دخو مسیر یندر ا نکادکو

 .بگیرند دیا چگونه که آموزند می ومییابند ت رمها

مطالعااه چگااونگی اجاارای »نامااه ارشااد خااود را بااا عنااوان  پایااان( 1093)بهماان پااور 

و با هدف تبیین چگونگی و چرایی « درسی روییدنی برای کودکان سنین پیش از دبستان برنامه

پژوهای باه انجاام     روییدنی برای کودکان پیش دبستانی و باه روش کانش   درسی طراحی برنامه

 3تا  1ای بر اساس رویکرد رجیو امیلیا برای کودکان  دبستانی پروژه او در یک پیش. است رسانده

سال اجرا کرد و به این نتیجه رسید که با فراهم آوردن عناصر زمان و مکان متناسب باا الگاوی   

گری و توجه باه عالقمنادی کودکاان، از طریاق شابکه       رایط انتخابروییدنی و فراهم کردن ش

تواناد ایان الگاوی     سازی کودک محور و از منظر رویکرد رجیاو امیلیاا باه طراحای پاروژه مای      

 .درسی را پیاده سازی کند برنامه
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 ماؤثر  رشاد  در اهمیتای  چاه  معلام  داناش »تحقیقی با عناوان  ( 2317)1اکشیر و کدیر

 یک عنوان با هدف ارایه چارچوبی به« دارد؟ یکم و بیست قرن درسی امهبرن در انتقادی متفکران

 در معلماان  داناش  پویاایی  و پیچیادگی  درک باه  کمک که امکان تحلیلی و هیوریستیک ابزار

ایان چاارچوب از   . آورد، به روش مطالعه موردی انجام دادناد  می فراهم را انتقادی تفکر آموزش

 او معتقاد اسات عامال   . وجاود آماد   یق به شکل روییدنی بههای تحق طریق تجزیه و تحلیل داده

در  این امار  .شوند می گرفته نظر در آموزشی، معلمان اصالحات در و تأثیرگذار برای تغییر اصلی

 اصاالحات  ی که الزمه انتقادی، متفکران آموزان و درسی سراسر جهان برای پرورش دانش برنامه

 هادف  با که آموزشی اصالحات این پشت اصلی یاتفرض از یکی .آموزشی است، نیز صادق است

 و دانش از توانند می نوعی به معلمان که است این شود می انجام مدارس در انتقادی تفکر ایجاد

 هاای  سیاسات  در کاه  باشاند  برخاوردار  انتقاادی  تفکر آمیز موفقیت آموزش برای الزم  رفیت

رسی روییدنی بر نقش محوری معلم و د این پژوهش مانند برنامه. است شده بینی پیش آموزشی

 امکاان  نتاایج ایان پاژوهش   . کناد  دانش معلم در اجرای اثربخش فرایندهای آموزشی تاکید می

. آورد مای  فاراهم  را انتقاادی  تفکار  آموزش در معلمان دانش پویایی و پیچیدگی درک به کمک

مراکاز تربیات    توساط  دانش مختلف های حوزه بهتر درک برای راه را تواند می امر این همچنین

و در  کالس، در انتقادی متفکران پرورش در کند تا از و یفه حیاتی و مهم معلمان هموار معلم

 .بیست و یکم پشتیبانی شود قرن در کار و زندگی برای موفقیت نتیجه

 

 روش پژوهش

ی پاژوهش   انتخاب روش به هدف، ماهیت موضوع، امکانات اجرایی آن و وساعت دامناه  

و همچناین تحات تااثیر موضاع معرفات شناسای       ( 1089نادری و سیفی نراقی، ) بستگی دارد

هر پژوهشی با یک یاا چناد ساوال یاا مساأله      . ها و منابع در دسترس، قرار دارد محقق، مهارت

باا توجاه باه    . باشاد  شود که هدایت کننده و تعیین کننده روند و مراحل پژوهش مای  شروع می

-یاددهیا  تیدر موقع سیاز تدر ییمعلمان ابتدا ستهیز تجارب بررسی»مسأله این پژوهش که 

برای بررسی این موضوع روش تحقیق کیفی از ناوع پدیادار شناسای    . است« یدنییرو یریادگی

                                                      
1
 M. Akshir Ab Kadir 
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های کمای انعطااف و عماق الزم بارای دساتیابی باه        زیرا پژوهش. انتخاب شده است 1توصیفی

ای خااص از   وصیف یا تفسایر تجرباه  مطالعه پدیدار شناختی به منظور ت. هایی ندارد چنین داده

هادف ایان گوناه از تحقیاق، تعیاین      . گیارد  اند، انجام می دیدگاه افرادی که آن تجربه را داشته

 را داشاته یاا در آن درگیار هساتند     ای معین برای افرادی است کاه ایان تجرباه    معنای تجربه

اختار اصالی  هادف اصالی روش پدیدارشناسای درک سا    به بیاانی دیگار   (. 03: 1093رضویه، )

. باشاد  شده انسانی اسات و دساتیابی باه عماق مفهاومی تجاارب زیساته مای         های تجربه پدیده

بادون تئاوری پیشاین دربااره آن     « تجربیات زنده»پدیدارشناسی در واقع تالشی برای توصیف 

قلمرو مکانی این پژوهش مدارس آموزش و پرورش حاوزه ابتادایی در شاهر    . باشد تجربیات می

همچنین قلمارو زماانی   . شد تا محیط طبیعی برای مطالعه این مسأله حفظ شود مشهد انتخاب

مشارکت کنندگان معلمان موفاق در  . انتخاب شد 1099-1098پژوهش نیمسال تحصیلی اول 

باا مراجعاه باه اداره کال     گیاری هدفمناد و    مقطع ابتدایی شهر مشهد بوده که به روش نموناه 

یی کارشاناس ابتادا  ی و آموزشا  یهاا  مسئول گاروه به کمک  ی،آموزش و پرورش خراسان رضو

معلوماات خاود را    تراکبه مصاحبه و اشا  لیکه تما یافراد آن معلمان نیا نیاز ب. انتخاب شدند

ساختاریافته با ساواالت بااز    مصاحبه نیمه .ندداشته باشند به عنوان مشارکت کننده انتخاب شد

 روش از هاا  مصااحبه  لیا وتحلی تجزیه برا .به عنوان ابزار اصلی گردآوری اطالعات استفاده شد

بار اسااس ایان رویکارد     . استفاده شد( 1993-1998) 2نیاشتراوس و کورب دار منسوب به نظام

ها در سه سطح کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری گزینشای   تجزیه و تحلیل مصاحبه

هاای شخصای    یادداشت در این پژوهش در مرحله کدگذاری باز تحلیل بر اساس. شود انجام می

در مرحلاه دوم  . گرفتاه بودناد   صاورت  یهاا  مصاحبه ها شامل این یادداشت. پژوهشگر انجام شد

کاه مفااهیم تولیاد شاده در مرحلاه قبلای، باا         به نحوی. ها بودند اد مقولهیجتحلیل مربوط به ا

ش حاضر، در پژوه. ایجاد مقوله به دست آید  مشترک برای  د تا یک محورش یکدیگر مقایسه می

های تحقیق بود،  پس از پایان کدگذاری محوری به این علت که نتایج حاصله پاسخگوی پرسش

جهت . و کدگذاری گزینشی انجام نشد ترجیح داده شد کار پژوهش در همین مرحله پایان یابد

ین ا. استفاده شد (1990) 0نلنکها از معیارهای چهارگانه منسوب به گابا و لی تامین اعتبار یافته

                                                      
1
 phenomenology 

2
 Straus, A.& Corbin 

3
 Lincoln & Guba 
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 2یریباورپاذ : از رعایت چهاار معیاار شاامل    1نظران در این رابطه با عنوان قابلیت اعتماد صاحب

و دقات و   یای روا یابیا ارز یرا بارا  9و تاییاد پاذیری   0یریپاذ  ناان یاطم، 0یریپذ نتقالا ،(اعتبار)

 نکاه یاز ا ناان یه و هادف از آن را حصاول اطم  کرد شنهادیپ یفیک های پژوهش یاستحکام علم

از در ایان راساتا   . دنباشاد، دانسات   قیا کننادگان در تحق  مشارکت اتیتجرب انگریب قاًیه دقمطالع

هدفمناد تاالش    یریا گ از نحوه انجام کار و اساتفاده از روش نموناه   قیعم یفیارایه توص قیطر

. قابل انجام باشاد  زیمشابه و افراد مشابه ن یها ها و زمان در محل ها افتهی یریپذ تا انتقال دیگرد

 خاالل  در یتاأمل  یهاا  ادداشات یپژوهش با استفاده از فان نگاارش    نیدر ا یریپذداییت شیاافز

 3از دو تکنیک کنترل از ساوی اعضاا   باور پذیریبرای دستیابی به . دیپژوهش دنبال گرد ندیفرآ

جهت دساتیابی باه قابلیات    و در نهایت . استفاده شده است 7و تماس طوالنی با محیط پژوهش

باه   دنیپاژوهش تاا رسا    نیدر ا. است شده وصیف توسط محقق دوم استفادهاطمینان از روش ت

باه عناوان مشاارکت کنناده در پاژوهش      ( مارد 7زن و 8)نفار   19 ، تعاداد ها مرحله اشباع داده

نفر دیگر نیز مصاحبه صورت گرفات،   0ها در ادامه با  جهت اعتبار بیشتر داده. مشارکت داشتند

دهند و مفاهیم ماورد   های نوینی ارایه نمی جدید یافته پژوهشگر دریافت که مشارکت کنندگان

هاای   ویژگای . ، بناابراین از نتاایج آن در تحلیال اساتفاده نشاد     نظر پژوهشگر کامل شده اسات 

 :آورده شده است 1کنندگان در جدول شناختی مشارکت جمعیت

  

                                                      
1
 trustworthiness 

2
 credibility 

3
 transferability 

4
 dependability 

5
 confirmability 

6
 Member check 

7
 Prolonged ebgagement and persistent 
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 های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان ویژگی: 1جدول

 تعداد سابقه مدرک تحصیلی

 تری در شاخه های علوم تربیتیدک

 1 ماه 11سال و  9کمتر از 

 0 ماه 11سال و  19سال تا  13بین 

 1 به باال سال 23

کارشناسی ارشد در شاخه های 

 علوم تربیتی

 0 ماه 11سال و  9کمتر از 

 1 ماه 11سال و  19سال تا  13بین 

 1 به باال سال 23

 کارشناسی علوم تربیتی

 1 ماه 11ال و س 9کمتر از 

 0 ماه 11سال و  19سال تا  13بین 

 2 به باال سال 23

 

 های پژوهش یافته

آیررا معلمرران در حررال حاضررر تجربرره اسررتفاده از : پاسررخ برره سرروال اول پررژوهش

 تدریس روییدنی را دارند؟

منظااور از تجربااه اسااتفاده از روش تاادریس روییاادنی، هنگااامی اساات کااه معلمااان در        

ریاازی نداشااته و بااه  گیرنااد کااه از قباال باارای آن برنامااه س خااود قاارار ماایمااوقعیتی از کااال

آمیاز   ای موفقیات  عبارتی از پیش تعیین شاده نباوده اسات و حاال ایان موقعیات را باه گوناه        

 . کنند که منجر به تدریس و آموزش یک مبحث درسی شده است مدیریت می

بودند و  با انادکی   تجربه کرده های روییدنی را ی معلمان شرکت کننده در پژوهش موقعیت همه

هاای از پایش تعیاین نشاده کاه باه        چند نمونه از این موقعیت .آوردند تامل و فکر به خاطر می

 : شود تدریس روییدنی منجر شده است از زبان چند معلم، بیان می

 :کند تجربه خود را چنین بیان می 7معلم کد

هاا قطاع شاد، بالفاصاله      کاه بارق  من شیفت بعد از  هار باودم و هاوا تاریاک شاده باود       "

مان گفاتم   . تونین درس بادین  آموزان گفتن که خانم مدرسه تعطیل شده و دیگه نمی دانش

رفاتم از  . ها بیاین از همین تاریکی استفاده کنیم و یک بازی انجاام بادیم تاا بارق بیااد      بچه
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دیم، در هاا ساایه باازی کار     آزمایشگاه یک شمع خیلی بزر  آوردم و روشن کردیم و با بچه

تر شود، بزر  تار   مون کوچک ها، چه کار کنیم که سایه پرسیدم بچه همین حین ازشون می

گفتن که دستمون رو به شامع نزدیاک تار کنایم ساایه       ها می بچه... تر شود و شود، کمرنگ

ها  من با این بازی یک مبحث که نه، یک فصل رو تدریس کردم و حتی بچه. شه تر می بزر 

هاای   های آینده خواهند خواند رو با زبان خودشون بیاان کاردن، در ساال    مفاهیمی که سال

. تار خواهاد شاد    آینده خواهند خواند که اگر جسم به کانون نور نزدیک تر بشه سایه بازر  

 ".همان قطعی برق را سازماندهی کردم و یک بخش از تدریسم رو ارایه دادم

 :گوید چنین می1معلم کد

آمد، سال اول خدمتم در مدرسه گل بغارا پایاه دوم تاا پانجم     موقعیتی که برای من پیش "

شاد   وقتای منفجار مای   . یک زاغه مهمات در امام تقی هست این زاغاه منفجار شاد   . داشتم

داشاتم علاوم درس   . شد چون اطرافش بیابان بود هایی به سمت مدرسه هم پرتاب می سنگ

ده کاردم و ربطاش دادیام باه     از همین موقعیت استفا. دادم و این اتفاق تصادفی رخ داد می

هاا   های علوم هماه پایاه   بهداشت، ایمنی، فرضیه سازی به نظریه، بحثی که در ابتدای کتاب

هاا مشاترک هسات     من کالسم چندپایه بود و بحث روش تحقیق علمی در همه پایه. هست

 ".حاال با ادبیات مختلف

 :با چنین موقعیتی رو به رو شده است 0معلم کد

زد توی کالس و  همینجور بال بال می. خ داره و یک پرنده وارد کالس شدکالسم یک سورا"

هاا هام بلناد     ها به هم ریخته بود و بچه کامال تمرکز بچه. دوباره از همان سوراخ رفت بیرون

باه  . ما در علوم دوم مبحاث یادداشات بارداری داریام    . کردند شده بودند آن سوراخ نگاه می

عمال داشتم چیاز دیگاه ای درس   . که دیدید رو نقاشی کنیدها گفتم این پرنده، چیزی  بچه

گفتم پرنده را نقاشی بکشید و اینکه بگید چطور . دادم ولی برگشتم و علوم تدریس کردم می

های جالبی دادند و گفتناد   ها جواب فهمید دوباره از همون سوراخ رد بشه و بره بیرون؟ بچه

هاا شاکل کاالس، ساوراخ و      بچاه . اش رده خونهگ که اونم مثل ما چشم داره، میبینه و برمی

پرنده رو کشیدند دقیقا همان کاری که توی کتاب علاوم رفتایم تاوی حیااط و انجاام داده      

ی بهتر از لاش خی من دخالتی داشته باشم اتفاق افتاده بود و نتیجه این بار بدون اینکه. بودند
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 از خودشاون  هاا  بچاه  یی کاه هاا  جاواب  .ها رو بردم توی حیااط  زمانی بود که من خودم بچه

وقتی گفتن مگه ما چشام ناداریم، پرناده هام چشام داره و ساوراخ رو         .جالب بود میگفتن

ها گفتن بالخره یک چیزی داره که  بچه. من گفتن پرنده که عقل نداره. گرده بینه و برمی می

اینکاه  ها به غریازه اشااره کردناد بادون      بچه. ش بهش داده تا بفهمه چجوری بره خونه خدا

ها یاک مورچاه دیاده بودناد و      و خیلی جالب تر اینکه ساعت تفریح بچه. اسمی ازش بیاریم

نه تنها یادگیری ساریع  . گفتند خانم مورچه هم خونه شو یاد داره و داره میره خونه خودش

 ".دادند اتفاق افتاده بود بلکه تعمیم هم می

میت روش تدریس روییدنی در وضع موجود، جایگاه و اه :پاسخ به سوال دوم پژوهش

 و از پیش تعیین نشده بین معلمان ابتدایی چگونه است؟

 هاا  واقعه. ها، سعی شد برای هر جمله و عبارت، واقعه در آورده شود پس از پیاده سازی مصاحبه

کننده، مفاهیم پژوهش،  مصاحبه های  نگرانی ها و دل مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به دغدغه

مفاهیم نیز مورد مقایسه و بررسای قارار گرفات و باتوجاه باه      . ند واقعه دریافت شداز یک یا چ

پاس  . های اصلی پژوهش استخراج شاد  های نامرتبط، مقوله وجوه مشترک مفاهیم و حذف داده

در رابطه باا اولاین    2در جدول. ها، مضامین پژوهش نیز مشخ  شدند از تجزیه و تحلیل مقوله

 :رح زیر استخراج شدسؤال پژوهش، مضمونی به ش

 یدنییرو سیمعلمان نسبت به تدر یریموضع گ»ها و مفاهیم  جدول مضامین، مقوله: 2جدول

 «در وضع موجود

 مفاهیم 1مقوله  مضمون

موضع معلمان نسبت 

 به تدریس روییدنی

 نقش منفعل معلم
 مقید به طرح درس .1

 دار های تدریس نظام روش .2

 مفاهیم 2مقوله

 نقش فعال معلم

 آموزان ابتدایی های دانش گیویژ .1

 ها بدیهی بودن موقعیت .2

 ها های آموزشی و رویکرد تغییرات کتاب .0

اعتقاد معلم در جهت توجه و اهمیت به  .0

 بینی نشده موقعیت پیش
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 موضع گیری معلمان نسبت به تدریس روییدنی

اره سواالتی دربا ( ها پژوهیده)در ابتدای مصاحبه برای درک محقق از نحوه تدریس معلمان 

شاد و در ضامن مصااحبه، از باین      چگونگی شروع تدریس و داشتن طارح درس پرسایده مای   

برخای از آناان   . شاد  ها میزان شناخت و توجه تدریس روییادنی اساتخراج مای    عبارات پژوهیده

برخی از معلمان نیز باا  . کردند دانستند اما از آن استفاده می اصطالح مربوط به این روش را نمی

ریس روییدنی را تجربه کرده بودند اما باا اجارای آن در مادارس ایاران مخاالف      وجود اینکه تد

گیری معلماان در   بنابراین جایگاه روش تدریس روییدنی بین معلمان یا به عبارتی موضع. بودند

 :پردازیم باشد که در زیر به شرح آن می مقوله اصلی می 2برابر روش تدریس روییدنی دارای 

  نقش منفعل معلم .7

ها باشاد و یاا باه طاور کال       ه منفعاالنه شامل توجه سطحی و غیر آموزشی به موقعیتنگا

هاای از پایش تعیاین نشاده      معلمانی که نسبت به موقعیت. های روییدنی باشد موقعیت مخالف

هاای نظاام دار و چاارچوب     نقش منفعل داشتند، به طرح درس مقیاد باوده و از روش تادریس   

 :ه شرح آن آورده شده استکردند، ک بندی شده استفاده می

ای از طارح درس کتبای یاا     ی معلمان مورد پاژوهش خالصاه   همه :مقید به طرح درس

هاای از پایش تعیاین     برخی از آنان پایبند طرح درس خود بوده و باه موقعیات  . ذهنی داشتند

های محیطی توجه نکرده یا باه   کرد و یا سایر محرک شان جریان پیدا می ای که در کالس نشده

 :شود کنند، در این باره نظرات دو تن از معلمان بیان می ندک پاسخی بسنده میا

 :گوید چنین می 3معلم کد

طرح یه آن هدفم  یدارم و برا یهدف یهبرم سر کالس  نکهیقبل ا. هدار یطرح یه یهر کس"

وقت نشاده   چیه. رم یهدف سر کالس نم یمثال بخوام به کالس علوم ششم برم ب. سمینو می

و  ی؟کارخانه کاغذساز م؟یصفحه چند دیباز کن تونو ها کتاب علوم بچه مسر کالس و بگبرم 

 یمنباع بارا   نیتار  مهم دم یانجام م یآموزش یطراح کی شهیمن هم! سیکنم به تدر روعش

 رم،یا گ یها ما  را از کتاب خود بچه یاصل یمن محتوا. است ینوشتن طرح درس، کتاب درس

معلام  . هشا بآماوز منتقال    شده باه داناش   هیته یمحتوا ما محتوا محور است، ستمیچون س



 1097پاییز و زمستان ،9شماره ،چهارمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

138 

 

کاه در کتااب    یبر محتوا و هدف یمبتن. همشخ  کن روبه دلخواه خودش موضوع  هتون ینم

. هباشا  یچالشا  ایا ، سوال ه، گفتگو باشهباش شیآزما هتون یکه م مید یانجام م یهست طراح

 ."...و برم یابزار آن را به کالس م هباش شیاگر آزما

 :این چنین است 19علم کدنظر م

احتمال اینکه همچین اتفاقی در کالس ابتدایی بیافته خیلی زیاده حتی شاده یاک زنباور    "

ولی خب من تو اون لحظه چیزی که باعث شده . وارد کالس بشه و جو کالس رو به هم بزنه

حشره ای کاه وارد  . کنم ها پرت بشه و از موضوع درس خارج بشن رو کنترل می حواس بچه

گااهی  . کالس شده و نظم رو به هم زده باید اول اون رو حل کنم بعد به ادامه درس بپردازم

گیاره کاه بایاد بهاش      آموز سر کالس با صندلیش میوفته، دساتش یاا پااش درد مای     دانش

 ."...رسیدگی بشه و حل بشه و تدریس اصلیمون ادامه پیدا کنه

 :بر این اعتقاد است 1معلم کد

هایی داره که مخالفت باهش معقول تر به  موافقم اما در نظام ما  ویژگیبا تدریس روییدنی "

 "....آید نظر می

تعیین نشده مورد نظر پژوهش، مثال   های مناسب و از پیش در این مورد از پرداختن به موقعیت

هاای خادا، منباع تاامین ماواد       ورود زنبور به کالس در جهت تدریس حشرات، بندپایان، نعمت

آماوز از صاندلی بارای یاادگیری نحاوه       یا موقعیت افتادن دانش... خواص عسل ومغذی انسان، 

های بدن، که برخای مرباوط    ها، چگونگی درمان درد یا زخم درست نشستن، نحوه درمان آسیب

 .آموزان است، غفلت شده است ی خاصی نیست، اما مربوط به زندگی روزانه دانش به پایه

  :دار های تدریس نظام روش

 :دهد چنین شرح می 1دمعلم ک

گرا جذابیت بیشاتری بارای مان     گراست تا رفتارگرا و سازنده من خودم چون نگاهم سازنده"

شاه و بایاد    آموزان مشارکت بیشتری دارن، کنجکاوی آناان برانگیختاه مای    داره چون دانش

البته خیلی جاها با اینکه ایان حارف رو میازنیم خودماون راحات باه دام       . مسأله حل کنن

 ".افتیم انی میسخنر
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 :گوید چنین می 8معلم کد

آماوزان، از پرساش و پاساخ خیلای      از مشارکت داناش . کنمیم زهیانگ جادیبا سوال ا شتریب"

 ."کنم استفاده می

 نقش فعال معلم . 

یاادگیری از پایش تعیاین نشاده،     -هاای یااددهی   رویکرد دیگر معلمان نسبت به موقعیت

ها در فرایند آموزشی خاود اساتفاده    ز این موقعیتآنان عالقمندند که ا. تر است خوشبینانه

هاای روییادنی    آنان دالیل متفاوتی را برای اهمیت دادن و توجه کردن باه موقعیات  . کنند

آماوزان ابتادایی، بادیهی باودن      هاای داناش   ویژگای : کردند کاه عباارت اسات از    بیان می

اد معلام در جهات   های آموزشای و رویکردهاا، اعتقا    های روییدنی، تغییرات کتاب موقعیت

 :شود که به تفکیک توضیح داده می. بینی نشده توجه و اهمیت به موقعیت پیش

عادم  : آموزان در این دوره عبارت است از های دانش ویژگی :آموزان ابتدایی های دانش ویژگی

، خالقیات و کنجکااوی   آماوزان  داناش  یفارد  یهاا  تفااوت ، ثباات رشاد ذهان و رشاد حاواس     

 :اند ها اشاره کرده ها به آن یدهآموزان که پژوه دانش

 :کند این چنین ا هار می 11معلم کد

آماوزا و افاراد    با توجه به تعاداد زیااد داناش    اداین اتفاق در کالسای دبستان زیاد پیش می"

های مختلف در کالس کنار هم هستن، و اکثار اوقاات اتفاقاات جدیاد یاا       مختلف از فرهنگ

ریزی شما نیسات، باه هار حاال      که در رابطه با برنامه هتاف حتی خدایی نکرده ناگوار هم می

در غیر این صورت . شما باید بتوانید آن موقعیت را به سمت و سوی کالستان مدیریت کنید

هاا   کنایم کاه از موقعیات    سعی مای . رسید آورید و به بودجه بندی مطالب نمی زمان کم می

 ".استفاده کنیم

 :معتقد است 1معلم کد

شاه، شااید    آموز ابتدایی به ترک دیوار پرت مای  ابتدایی که حواس دانش مخصوصا در دوره"

هاا و البتاه رشاد ذهان، رشاد       های باالتر نیافتد به خاطر جنس دغدغاه  این اتفاقات در پایه
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کناد،   ها داره هر روز رشد می حواس متفاوت شده و به یک ثباتی رسیده، در ابتدایی که این

 ".متفاوت کننده کل جریان یادگیری باشه تواند ها می هر تغییری برای بچه

های از پیش تعیین نشاده، جاز    ها موقعیت از نظر پژوهیده: ها بدیهی بودن موقعیت

 :برخی از سخنان معلمان به این صورت است. ها هستند جدایی ناپذیر کالس

 :کند چنین بیان می 2معلم کد

ی بگه هر روز برای مان همچاین   ها پیش میاد، اگر معلم قطعا برای هر معلمی این موقعیت"

ممکنه معلمی بگه در کاالس مان موقعیات روییادنی     ..... گه موقعیتی پیش میاد، گزاف نمی

دانایم کاه هایچ کالسای نیسات کاه در آن موقعیات         اتفاق نیافتاده، این ادعای کذبیاه مای  

 ".ایمرجنت نباشد

 : معتقد است 9معلم کد

رایط و موقعیات باه   شا د کاالس شاود ولای    آید که معلم با یاک طارح وار   فراوان پیش می"

ناا ر بار   . هافتا  ست و در کالس اتفااق مای   درسی زنده ، چون برنامههای دیگر رقم بخور گونه

درسای   درسی پویا یا زنده در برابار برناماه   ست برنامهه درسی آقای دکتر فتحی نظریه برنامه

درسای   جاز برناماه  درسای چیازی    برناماه  به شدت پایبند نظریه دکتر فتحی هساتم، . مرده

درسی مرده با اشیا سروکار دارند ولی در جهان دینامیک امروز به نظر  برنامه موقعیتی نیست

 ."همن کاربرد ندار

های آموزشای باا    های درسی و نظریه امروزه کتاب: ها های آموزشی و رویکرد تغییرات کتاب

معلمان با سابقه بااالتر، باه   بنابراین الزم است که معلمان مخصوصا . تغییراتی مواجه شده است

های ویژه هر کالس باه تادریس    های هر ساله خود تکیه نکرده و متناسب با موقعیت درس طرح

 :مفاهیم و اهداف آموزشی بپردازند

 :دهد شرح می 2معلم کد

هاا طارح درس    تونه ادعا کنه برای همه روزها بارای هماه سااعت    معلم ابتدایی نمی"

هاایی را   کند که بوده کسای، در طای چناد ساال طارح درس     دارم،  اگر این ادعا را ب
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هاای روزاناه کاه کاامال بای       نوشته یا کپی کارده و کتاابی قطاور داره از طارح درس    

چون طرح درس ویژه کالسه، ویژه موقعیته ویژه مخاطبینه ویژه ایان موقاع   . خاصیته

هاا و   روش کناه، محتاوا،   ها هر چند سال تغییر می در نظام آموزشی ما کتاب. از ساله

شود که تا معلم بخواهد منباع مادونی جماع کناد،      ها دستخوش تغییراتی می نگرش

 ".تاریخ انقضایش گذشته و باید آن را بذاره کنار

برخی معلمان به : بینی نشده اعتقاد معلم در جهت توجه و اهمیت به موقعیت پیش

. دهناد  اهمیات مای   هاای کالسای   آموزان و نیازهای آنان در موقعیت یادگیری عمیق دانش

  :شود ها مطرح می گوشه ای از این مصاحبه

 :معتقد است 1معلم کد

موندم از بودجه بندی، که هیچ ایمرجنتی  من اخالقم اینه و به خاطر همین عقب هم می"

. کنم هایچ ایمرجنتای رو در هایچ مقطعای کناار نگذاشاتم       دادم تاکید می را از دست نمی

چون باورم این . ها حواستون رو به درس بدین ای بعد، یا بچهها این بمونه بر گفتم بچه نمی

جای  خواد، اون موقعیت هست، هر چه االن تالش کنم بگم به بوده، چیزی که االن بچه می

 "....آن یک چیز دیگر را دریافت کن اثری ندارد

 

ضررورت پررداختن بره روش تردریس روییردنی در      : پاسخ به سوال سروم پرژوهش  

 یست؟مقطع ابتدایی چ

در پاساخ باه   . های روییدنی را دارند  ها تجربه استفاده از موقعیت بنابراین شواهد معلم

 0هاا چیسات،    کنند و ضرورت پرداختن به این موقعیت ها استفاده می اینکه چرا از این موقعیت

آماوزان   هاای داناش   های تدریس روییدنی، ویژگای  مضمون اصلی به دست آمد که شامل ویژگی

باه   0در جادول . باشاد  ی و تاثیرات آموزشی حاصلِ استفاده از تدریس روییادنی مای  سن ابتدای

 :شود شرح آن پرداخته می
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 «ضرورت پرداختن به تدریس روییدنی»جدول مضمون، مقوله و مفاهیم : 0جدول

 مفاهیم 1مقوله  1مضمون

های تدریس  ویژگی

 روییدنی

 ارتباط با زندگی

 ایجاد انگیزه طبیعی و واقعی  .1

 گیری معناداریاد .2

 نآموزا دانش یازهاتوجه به نی .0

 راثیآداب و رسوم و م ،یبستر فرهنگ .0

 همنطق یفرهنگ

 های فردی توجه به تفاوت .9

 مفاهیم 2مقوله

 تجربی بودن 

 بهترین زمان یادگیری .1

ها و یادگیری در  عملی بودن موقعیت .2

 بافت طبیعی

قابل لمس و عینی بودن موقعیت به  .0

 وجود آمده

 مفاهیم 1وله مق 2مضمون 

 های ویژگی

 ن ابتداییآموزا دانش

عدم ثبات رشد ذهن و رشد 

 حواس

 های محیطی توجه به محرک .1

 آموز عدم ثبات توجه دانش .2

 مفاهیم 1مقوله  0مضمون 

تاثیرات آموزشی 

حاصل استفاده از 

 تدریس روییدنی

 آموزان تر دانش یادگیری غنی

 توانایی حل مسأله  .1

ر همجواری تاثیرات پایدارتر در اث .2

 روانی

 افزایش خالقیت .0

 گری دقیق تقویت مشاهده .0

آموز به سطوح عالی  رساندن دانش .9

 دانش

 مفاهیم 2مقوله

 های معلم افزایش توانایی
 افزایش خالقیت .1

 رشد و توسعه حرفه ای معلمان .2
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  های تدریس روییدنی ویژگی

در زیار هار   . دهاد  لوه میهایی دارد که توجه به این روش را ضروری ج تدریس روییدنی ویژگی

 . شود ها به تفضیل بیان می یک از این ویژگی

 ارتباط با زندگی .7

 :های مختلف تدریس و ارتباط با زندگی اشاره کردند که عبارت است از معلمان به جنبه

تااثیر   باه طاور مساتقیم   آموزان  های دانش انگیزه روی انتخاب :ایجاد انگیزه طبیعی و واقعی

ای که  های روییدنی و از پیش تعیین نشده مورد پژوهش معتقدند در موقعیت معلمان. گذارد می

شاود و   آموزان به طور طبیعی برانگیختاه مای   کند، انگیزه دانش در کالس درس جریان پیدا می

بیاان   3معلم کد. آموزان برای یادگیری محتوای مربوط به آن موقعیت کامال آمادگی دارند دانش

 :می کند

یه، من برای تدریس باید اول یک موقعیات ایجااد   عال هک میکن سیتدر یتیموقع اگر"

 سیرا تادر  یزیچ مایکه بخو یا ، اگر لحظهآموزا ایجاد انگیزه بشه کنم که برای دانش

. است نیماندگار هم یریادگی، یه، عالهنباش یو مصنوع هباش یعیطب تشیموقع م،یکن

مان باه وجاود     یبرا عتیکه طب یتیموقع توانم یهم بکنم نم یهر کار سمن سر کال

 تیا موقع م،یو ابر درست کنا  میبذار یکتر کیسر کالس  میاگر بر. آورده، خلق کنم

 ".هشیم یمصنوع

 :معتقد است 2معلم کد 

هاا انگیازه    یک موقعیتی  کاه پایش میااد بچاه    . میگن انگیزه موتور یادگیری هست"

تدریس باید با یاک  . کنن واقعی برای توجه کردن و گوش دادن به حرف شما پیدا می

 "حال که چالش واقعی اتفاق افتاده است نباید از دست داد. چالش شروع شود

 یساتگ یه کساب شا ینا زم دیا با یتا یو ترب یدرسا  یهاا  برناماه : یادگیری معنادار و مانردگار 

در  یریادگیا تجاارب   یوساتگ یو پ یریادگی نادارشدنو مع راراستم در جهتالزم  یها تهاروم
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 یاز شاروط اصال   یکا ی(  1093سند تحول بنیاادین،  ) . دنک نیمات  نآموزا دانش  یرا برا یزندگ 

اکثار  . آماوز اسات   داناش  یواقعا  یهاا باا زنادگ    ربط آموزش و برنامه ق،یمعنادار و عم یریادگی

آموزان با یکادیگر   هایی که در بافت کالس و در اثر تعامل دانش ها معتقد بودند موقعیت پژوهیده

ها پرداخته شاود،   های واقعی زندگی هستند که اگر به آن آید موقعیت ود میو یا با محیط به وج

بیاان مای    11معلم کد. کند آموزان را فراهم می زمینه یادگیری معنادار و ماندگار در ذهن دانش

 :کند

شود، که در بحث آماوزش   مشخ  است که ماندگار میها یادگیری  در این موقعیت"

هایی که رابطاه عرضای مطالاب را رعایات      آموزش. ییمگو به آن یادگیری معنادار می

، اگار  هیادگیری معنادار تا آخر عمر با انسان همراه. هش یادگیری معنادار می. نکن می

شاوید در هار    خودتان به دوران مدرسه برگردید، و خاطرات را مرور کنید، متوجه می

در ذهنتاان مانادگار    ای چیزهایی یادتان مانده که به زندگی شما وابساته باوده و   پایه

 ".شده

 :کند بیان می 3معلم کد

 سیرا تادر  یزیا چ میکاه بخاوا   یا اگر لحظاه یه، عال هک میکن سیتدر یتیموقع اگر"

 نیماندگار هما  یریادگیاست،  ی، عالهنباش یو مصنوع هباش یعیطب تشیموقع م،یکن

بود  مچهل و هشت که اتفاقا صفر و میششم، سرور آزادگان بود هیسوم هد درس. است

رفتاه   ینیحسا  نیاربعا  یرو ادهیا هاا پ  یداشتن، بعضا  ینیحس یها حال و هوا و بچه

مرباوط باه اماام     سدر سیتادر  یباود بارا   یعال یتیبودن، واقعا آن حال و هوا موقع

هام بکانم    یهار کاار   سمان سار کاال   . اسات  نیماندگار هما  یریادگی، (ع) نیحس

 یریادگیا مطمئنا . ، خلق کنمهمن به وجود آورد یبرا عتیکه طب یتیموقع توانم ینم

 یکتار  کیا سار کاالس    میاگار بارو  . سات ی هریادگی لیاص یها تیماندگار در موقع

 "یشهم یمصنوع تیموقع م،یو ابر درست کن میبذار
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بنابراین معلمان بایاد  . اساسا تدریس روییدنی نیازمحور است: نآموزا دانش یازهاتوجه به نی

. آموزان خود توجه کنند و به روح آنان خادمت کنناد   نشبا پرداختن به موقعیت، به نیازهای دا

 :شود شرح داده می 0ای از نظرات معلم کد در ادامه گوشه

داند که نیاز او  بیند مثل حرف زشت زدن، می آموز می ر بدی از دانشامعلمی که رفت"

کناد کاه حارف زشات      درسی تنظیم مای  درست صحبت کردن است و برای او برنامه

. درسای روییادنی اسات    حبت کردن را یاد بگیرد کاه هماان برناماه   نزدن و درست ص

 ".درسی روییدنی کامال نیاز محور است برنامه

کنناد کاه    معلماان ا هاار مای   : همنطقر  یفرهنگ راثیآداب و رسوم و م ،یبستر فرهنگ

. آموزان کامال منطبق اسات  های از پیش تعیین نشده و روییدنی، بر زندگی واقعی دانش موقعیت

 :می گوید 9دانند، معلم کد  ها را ضروری می ین رو پرداختن به آناز ا

کنم از نظر فرهنگی خیلای ضاعیف هساتند مخصوصاا      یی که من تدریس میجادر "

اگر من بعضی مباحث را باه ایان روش انجاام    . دانند رو نمی اهای ما خیلی چیزه بچه

 ."اند چون عملی حس و درک کرده .ماند تا آخر عمر یادش می. دهم

 :گوید چنین می 8معلم کد

عمال   های رفتاری دنبال این هستیم که متناسب باا موقعیات   گاهی اوقات در هدف"

از موقعیت بیشترین استفاده را بکنیم بارای  . هشبیعنی تدریس موقعیت محور . کنیم

 "شهاینکه آموزش به زندگی نزدیک با

 یهاا  یژگا یبار و  دیا ضامن تاک  دیا با یتا یو ترب یدرس یها برنامه: های فردی توجه به تفاوت

اساتعدادها،  )ن آماوزا  داناش  یردفا و  یتیسا نج ،یزندگ طیاز مح یناش یها مشترک، به تفاوت

ساند تحاول بنیاادین،    ) .توجه کرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد( قیو عال ازهاین ها، ییتوانا

. شاود  زان عنایت میآمو های فردی دانش به گفته معلمان، در تدریس روییدنی به تفاوت( 1093

 :بیان می کند 1معلم کد



 1097پاییز و زمستان ،9شماره ،چهارمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

113 

 

برآمادنی کارد و لار و    . کناه  برآمدنی شمال کشور با برآمدنی جنوب کشور فرق مای "

هاای شاهر و روساتا     کنه برآمدنی شیعه و سنی متفاوته برآمادنی بچاه   عرب فرق می

 آماوز بااهم   متفاوته برآمدنی این روستا با آن روساتا متفاوتاه، برآمادنی دو تاا داناش     

بناابراین  . آیاد  آموز به وجود مای  های فردی هر دانش متفاوته، چون متناسب با تفاوت

هاا کاار    مادیریت کارد ایان   . آموز دوقلو باهم متفاوت است برنامه برآمدنی دو تا دانش

نظران هماین ساختی مادیریت     ای از صاحب شاید دلیل مخالفت عده. مشکلی هست

 ".کردن ماجرا باشد

 

 تجربی بودن . 

موجود نیست، بلکه فراتر از آن اسات و شاامل رویادادی     ای از دانش تعامل با مجموعه یادگیری

های روییادنی باه    معلمان معتقدند موقعیت. گردد ی زندگی حاصل می باشد که توسط تجربه می

ها و برانگیختن کنجکاوی آنان، یک تجربه  دلیل عینی بودن و درگیر کردن احساسات و اندیشه

 .کند آموزان فراهم می دانش یادگیری غنی برای

دهد هنگامی که یک موقعیت طبیعی برای  ا هارات معلمان نشان می: بهترین زمان یادگیری

. آید، همان لحظه، بهترین زمان بارای یاادگیری آن مفهاوم اسات     آموزش یک مفهوم پیش می

 :به این صورت است 8ای از نظرات معلم کد گوشه

به یکی از نه تو که به راحتی می بهترین زمانی هستن ها موقعیتاگر معلم آگاه باشه، "

شاید دیگر موقعیت بهتر از این برای تدریس یک مبحث پیش نیااد،  بده ها ربط  درس

آن موقعیت بهتارین  ه، و چه در آینده میخواد تدریس کن هچه قبال تدریس کرده باش

ی ضاروری  زمان برای تدریس آن موضوع یا مهارت زندگی است که در مقطاع ابتادای  

 ".است و باید به آن پرداخته شود

 :گوید در این باره می 9معلم کد
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خاورد و   آموز تلنگری می کنم دانش از آنجا به بعد هر زمان که حدیث را یادآوری می"

شود چون همون لحظه که موقعیتش بود ربطش دادم، به جاا باود و خاود او     بهتر می

 ".د بچسبانیدبه اصالح میگن تا تنور داغه بای. حسش کرد

 

هاای عملای، بسایار شابیه      موقعیات : ها و یادگیری در بافت طبیعری  عملی بودن موقعیت

هاا،   آموزان با یادگیری و توانایی تعامل با این موقعیات  دانش. های واقعی زندگی هستند موقعیت

 :گوید چنین می 9معلم کد. کنند تعامل در زندگی واقعی خود را کسب می

و اگار   موناه تا آخر عمر یاادش می . را به این روش انجام دهم اگر من بعضی مباحث"

و الزم نیست مجادد   شهتنها با یک اشاره کوچک دوباره یادآوری می ههم فراموش کن

وقتای از   . چون عملای حاس و درک کارده   بشه یک مبحث بزر  یادآوری و تدریس 

لی ملموس تر خیها به وجود اومده، خب یادگیری  موقعیتی استفاده کنم که بین بچه

آموز محتوای درس را درک کارده و هماان را باه صاورت عملای       شود چون دانش می

گار  ا. کنایم  ها را به صورت عملی اجرا می برای درک محتوای نظری آن. تبدیل کردم

مبحاث   13که طبق بودجه بندی جلو باریم ماحصال آن شااید از     ههدف ما این باش

، اما به روش موقعیتی به شکل ونهوز بمآم موضوع در ذهن دانش 0تدریس شده فقط 

 ".گیرد عملی و رفتاری، فرهنگی و اجتماعی یاد می

های روییدنی، قابل مشاهده، قابل  موقعیت: قابل لمس و عینی بودن موقعیت به وجود آمده

آماوز   تواناد در وجاود داناش    آموزان هستند و مای  و بسیار آسان قابل درک از طرف دانش  لمس

 :کند این چنین بیان می 12معلم کد. نهادینه شود

از  یبعضاا یولاا تساا آمااوزان تمااام حواسشااان بااه معلاام و تختااه از دانااش یبعضاا"

 نیا ا. نیاد باه درس گاوش نم   ادیا سات و ز  موزان فقط چشمشاان باه تختاه   آ دانش

 تیا موقع کیا توجه همه جلب شود، چاون   یشهباعث م د،یام شیکه پ ییها تیموقع

اگار   یحتا  ،هذار یما  یمانادگارتر  راتیماوزان تااث  آ و تازه ست و در ذهن دانش دیجد

 شتریرخ دهد و معلم به آن توجه کند، ب یاگر اتفاق. هگذشته باش یها مربوط به درس
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مرباوط   یریادگیدرصد  83حدود . باشد ینیع تیمخصوصا اگر موقع ماند یم ادشانی

  ".ستی ها مشاهده یریادگیبه 

 ن ابتداییآموزا دانش های ویژگی

آماوزان ابتادایی مخصوصاا در     عادم ثباات داناش     کنند که با توجه باه ویژگای   ان میمعلمان بی

رسد، به برخی از نظرات  های پایین تر، استفاده از تدریس روییدنی امری ضروری به نظر می پایه

 :شود آنان اشاره می

 عدم ثبات رشد ذهن و رشد حواس 

ذهنی و ثباات رشاد حاواس برخاوردار      آموزاان در این دوره از تعادل معلمان معتقدند که دانش

 :نیستند چرا که

های اولیه آموزش به دلیل کامل نشدن رشد ذهن،  در سال: های محیطی توجه به محرک

 :کند بیان می 2معلم کد. کنند نیز توجه میهای محیطی  ترین محرک آموزان به کوچک دانش

یافته، اگر معلمی های از پیش تعیین نشده اتفاق م قطعا برای هر معلمی موقعیت"

مخصوصا در دوره . گه بگه هر روز برای من همچین موقعیتی پیش میاد، گزاف نمی

 "شود آموز ابتدایی به ترک دیوار پرت می ابتدایی که حواس دانش

 :کند مطرح می 19معلم کد 

آموزان درگیر یک هیجاناتی شده باشن که آمادگی تدریس وجود  دانش... اگر"

های روییدنی رو داشته  راین معلم باید آمادگی تدریس در موقعیتبناب. نداشته باشه

باشه، این موارد اجازه نمیده که معلم طرح درس از پیش تعیین شده خودشو تو 

 ."کالس اجرا کنه

آموزان به دلیل کامل نشدن رشد حواس، در اکثر موارد  دانش: آموز عدم ثبات توجه دانش

این ویژگی نیز از جمله مواردی . موضوع متمرکز شوندتوانند به صورت طوالنی به یک  نمی

 :گوید می 2در این باره معلم کد. سازد است که توجه به تدریس روییدنی را ضروری می
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یک اتفاق . تواند متفاوت کننده کل جریان یادگیری باشه ها می هر تغییری برای بچه"

آقا تاریک . برهم میزنه عادی مثال ابر بیاد جلو نور خورشید را بگیره نصف کالس را

یه تغییر ساده که شاید یک . شد، آقا آفتاب رفت، آقا شاید باران بیاد شاید برف بیاد

. آموز در دبیرستان یا در دانشگاه ده بار ابر بیاد و بره اصال متوجه نشه دانش

کوچکترین تغییری در  اهر معلم، کوچکترین تغییری در وسایل کالس، در حال و 

 ".آموزان اطرافش اتفاق بیافته، طبیعی هست هوای دانش

 تاثیرات آموزشی حاصل استفاده از تدریس روییدنی

های روییدنی برای تدریس یاک مبحاث    معلمان در تجارب زیسته خود، هنگامی که از موقعیت

یاادگیری  : کاه عباارت اسات از   . دانساتند  نمودند، آثار مثبتی را نیز از آن منبث می استفاده می

 .های معلم آموزان و افزایش توانایی ر دانشتر د غنی

 آموزان دانش تر یغن یریادگی .7

های روییدنی به دلیل مرتبط بودن با زندگی و تجربی بودن، به یادگیری هماه جانباه،    موقعیت

هاا   این یادگیری. شود آموزان منجر می های زندگی در دانش ماندگار و همچنین یادگیری مهارت

 :شود شامل موارد زیر می

های روییدنی و واقعی قرار دهند و با توجه  آموزان را در موقعیت اگر معلمان، دانش:  حل مسأله

و انتخااب  آموزان توانایی مادیریت کاردن    به آن یادگیری و آموزشی را طرح ریزی کنند، دانش

. تواند در تمامی مسایل زندگی خود به حال مساأله بپاردازد    آموزد و می ها را می حل بهترین راه

 :گوید در این باره می 1معلم کد

ای که پیش اومده تالشی داشته باشند، یادگیری کاه   ها در مسیر حل مسأله اگر بچه"

ساازند، پایادارترین، باثبااث تارین، مانادگار تارین و بهتارین         خودشان برای خود می

 " متدهای یادگیری هست که قابل تعمیم و توسعه هستن

 :معتقد است 13معلم کد
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چاون  . تر و ماندگار تر است بیند، یادگیری اش طوالنی آموز چیزی را می انشوقتی د"

های ناب تدریس به وجود بیاید، پیادا   دهد و اگر واقعا موقعیت اش ارتباط می با زندگی

هاای   کنناد در موقعیات   توانایی حل مساأله پیادا مای   . گیرند کردن راه حل را یاد می

 "کت جدیدی از خودم نشان بدهمجدید چه واکنش جدیدی نشان بدهد چه حر

هاای روییادنی    برخی معلماان معتقدناد موقعیات   : تاثیرات پایدارتر در اثر همجواری روانی

آورد، اگر از ایان موقعیات اساتفاده شاود و      آموزان به وجود می احساسات و هیجاناتی در دانش

آموز منجار   دانشموضوعی تدریس شود، در اثر همجواری روانی به یادگیری ماندگارتر در ذهن 

 :کند بیان می 10معلم کد . شود می

بگم االن این موقعیات  . ها ولش کردن، من ول نکنم موشه که رفت پی کارش و بچه"

شاون بگان،    چون بعداز هرم که برن خونه اولین چیزی که به ماماان . شونه یادگیری

یااد   میگن امروز موش اومده بود توی کالس، نمیگن امروز ریاضی چه چیز جدیادی 

این موش در اثر همجواری روانی ماوثر تار هسات    . گرفتیم، چه شعر قشنگی خوندیم

بگیم چه جالب حاال بریم درس دزد پنیر را بخوانیم یا در علاوم قسامت پساتانداران    

جوری به درس ارتباطش بده که بچه جاوری، باه   ... کوچک را بیاورید یا جوندگان و 

 ."برسد گوییم این یادگیری معنادار که ما می

 :کند بیان می 8معلم کد

کاه   همهم اینا . هشود با اتفاقات روز چون همزمان می ونهم ها بیشتر می در ذهن بچه"

کاه چگوناه مساایل آموزشای و      هخیلای مهما   همعلم از این موقعیت بهره برداری کن

به جای اینکه کالس از جو آموزشای خاودش   . تربیتی و درسی ربط بدیم به موقعیت

 "بشهبه تدریس و از آن در جهت اهداف درس استفاده  هگردبر بشهخارج 

عماال  آماوزان،   باین داناش   در پاژوهش تدریس روییدنی با وسعت دادن به: افزایش خالقیت

برخی معلمان معتقدناد  . دساز سازگار می یادگیرندگانخالقیات  راستای پرورشرا در  یادگیری
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. کناد  آموزان برانگیختاه مای   وی را در دانشهای روییدنی خالقیت و کنجکا که توجه به موقعیت

 :معتقد است 7معلم کد

ها چارچوب تعیین کنیم و انتظار داشته باشیم که طبق  در ابتدایی هر چه برای بچه"

هاا را   چارچوب ما عمل کنن، خالقیت و نوآوری را از اونها گرفتیم، شادی و نشاط آن

از فضااهای یاادگیری مختلاف     ما باید چارچوب شاکنی کنیم،بایاد اساتفاده   . گرفتیم

رود یا به فضاهای یادگیری دیگر وارد  وقتی کودک به حیاط مدرسه می. داشته باشیم

ما با پاسخ به ساواالت آناان   . میشه، کنجکاوی او بیشتر میشه، سواالتش بیشتر میشه

 ".شویم باعث خالقیت، نوآوری و رشد آنان می

 :معتقد است 10معلم کد

آماوزان   بروز خالقیت رو به وجود میاره و به دلیل درگیری دانشاین موقعیتا زمینه "

 ."با موضوع باعث بازدهی باال در یادگیری میشه

 :شود اشاره می 0در این باره به نظر معلم کد :گری دقیق تقویت پژوهشگری و مشاهده

ها یک بیضای   یکی از بچه. ردیمک پایه دوم داشتم درباره اشکال هندسی صحبت می"

بینایش؟   ؟ دایره یا چهارضلعی؟ گفتم تو چجوری مای هفت خانم این چه شکلیآورد گ

هر کسی تاوی کایفش بگارده و هار چاه      . گفتم یک شکلی از دایره ست. گفت دایره

با دقت نگاه  وآموزان حتی دایره ته مدادشان بود ر دانش. رهای شکل دارید در بیا دایره

 ".گفتن کردن و می می

 :گوید در این باره چنین می 19معلم کد :ح عالی دانشآموز به سطو رساندن دانش

خاوایم از ایان    گردوناه، وقتای مای    ها رو به مفهوم برمای  این روش خیلی خوبه چون بچه"

ش رو بدونن چاون قاراره باه     ها مفاهیم پایه ها استفاده کنیم، خیلی مهمه که بچه موقعیت

هاا میخاوان    ربه کانن، بچاه  سطح کاربرد برسن و حتی باعث میشه باالترین سطوح رو تج

اینکه به مراحل اولیه . خوان یک چیزی حتی خلق کنن و بسازن تجزیه و تحلیل کنن، می

خیلای  . رسن شون برسن خیلی مهمه، خیلی راحتتر در این روش بهش می سطح یادگیری
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مهمه که معلم مراحل رو آموزش بده نه فقط صرفا به خاطر بسپارن، یا یهو بپره به ساطح  

هاا باا ریاضای زیااد ارتبااطی برقارار        بچاه . آموزا باید موضاوع رو درک کانن   ، دانشباالش

افته هموناو در   خوره، ولی وقتی اتفاقی می دونن کجاها به دردشون می گیرن چون نمی نمی

شاون   کنایم، عالقاه   شون، از ریاضای اساتفاده مای    دیم به درس ریاضی لحظه ارتباطش می

بنابراین . بینن که چقدر کاربرد داره توی زندگی و میشه  نسبت به درس ریاضی بیشتر می

 "این روش برای تدریس ریاضی خیلی مناسبه به نظرم

 های معلم افزایش توانایی . 

یابد  آموز به رشد همه جانبه و ماندگار دست می ی روش تدریس روییدنی نه تنها دانش در سایه

 :است از یابد که عبارت هایی دست می بلکه معلم نیز به توانمندی

ریزی نشاده در   های غیر منتظره یا برنامه استقبال و تقدیر از وقایع و فعالیت: افزایش خالقیت

وقاایع غیار   . هاای زنادگی نقاش باه سازایی دارد      فرایند تدریس و یادگیری در پرورش مهاارت 

ود دهد چرا که بایاد خا   آموز بلکه خالقیت معلم را نیز افزایش می منتظره نه تنها خالقیت دانش

بایاد  . ای دیگار بنگارد   ها آزاد سازد و به تدریس و یاادگیری باه گوناه    ها و کلیشه را از چارچوب

هاای روییادنی    همواره به دنبال موقعیت به اطراف خود توجه کند، و در فراهم آوردن موقعیات 

 :در این باره چنین است 12نظر معلم کد. نقش فعال داشته باشد

ن برای هر جلسه، محدود کننده و تادقیق کنناده   مدون بودن طرح درس، مقید بود"

هاا و   باه خااطر اینکاه ماانع باروز خالقیات      . فعالیت معلمه که لزوماا خاوب نیسات   

هاا باعاث    شود و برعکس استفاده از این موقعیات  های موقعیتی و روییدنی می فرصت

 ."خالقیت خود معلم میشه

کناد،   روییادنی اساتفاده مای    هنگامی که معلام از تادریس  : رشد و توسعه حرفه ای معلمان

آماوزان   های خود و دانش گویی به نیاز کند، برای پاسخ آموزان را تقویت می خالقیت خود و دانش

آگاهی کسب کند که این امار موجاب   ... ناچار است از معلمان دیگر، منابع کمکی، افراد آگاه و 

 :کند می این نکته را تایید 0معلم کد. شود ای و سازمانی او می رشد حرفه
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معلام   هشا  و باعاث مای   هشا  خود به خود انگیازه ایجااد مای   ها،  با توجه به موقعیت"

موقعیات   ،گر خوبی بار بیاد و هر ماوقعیتی  آموز مشاهده ، دانشهگر خوبی باش مشاهده

 "بشهیادگیری طلقی 

 :کند بیان می 19معلم کد 

بارای اینکاه    گیرم، بستگی به موقعیت اون کاالس داره،  روش تدریسی که پیش می"

های مختلاف کالسام رو مادیریت کانم محتواماو از جاهاای مختلاف         بتونم موقعیت

های آموزشای، از دوساتام، از همکاارام کاه      گیرم، از اینستا از اینترنت، از سرگروه می

 "گیرم توی مدرسه هستن کمک می

 

 بحث و نتیجه گیری

ه تربیات نسال جدیاد    های مختلف از دیرباز از آن زماان کاه مساأل    در تمدن و فرهنگ

امروزه در حاوزه تعلایم و   . مطرح بوده است، مسأله انتخاب روش تدریس نیز وجود داشته است

شود  های معلمان محسوب می های تدریس یکی از چالش تربیت و آموزش فراگیران، بحث روش

به عباارت  . و بکارگیری روش تدریس مناسب با هر ماده درسی از اهمیت خاصی برخوردار است

دیگر، یکی از مسایل اساسی که در حال حاضر نظام آموزشی باا آن روبارو اسات، بحاث ایجااد      

هاای   تواند در متناسب ساازی محتاوا و روش   های تدریس است که می نوآوری و تغییر در روش

 . آموزشی با زندگی دوره بزرگسالی نقش مهمی ایفا نمایند

د، کارآماد نخواهاد باود، باه نظار      نشو سیها تدر روش نیبا بهتر یآموزش یاگر محتوا 

 افات یهماه جاا    یمتاون آموزشا   رایا آن مهم تر اسات؛ ز  یاز محتوا سیتدر یرسد چگونگ می

 .باشد یریادگی ی هکنند نیتواند تضم خوب می سیتدر یها وهیشود، اما راهبردها و ش یم

تجرباه اساتفاده از تادریس     حاضار آیا معلمان در حال »در پاسخ به سوال اول پژوهش 

تاوان گفات    های معلمان مطرح شد، می هایی که از مصاحبه بر اساس نمونه  «وییدنی را دارند؟ر

کرده بودند و با انادکی  های روییدنی را تجربه  ی معلمان شرکت کننده در پژوهش موقعیت همه

درسای روییادنی در    با این حال برخی از آنان باا اجارای برناماه   . آوردند تامل و فکر به خاطر می
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در وضاع موجاود،   »متمرکز ایران مخالف بودند بنابراین در پاسخ باه ساوال دوم پاژوهش     نظام

گیری معلماان در   موضعتوان گفت  می« چگونه است؟ یدنییرو سیموضع معلمان نسبت به تدر

نگااه  . باشد برخی رویکرد منفعالنه داشتند مقوله اصلی می 2برابر روش تدریس روییدنی دارای 

ها باشد و یا اینکه به طور کال مخاالف    جه سطحی و غیر آموزشی به موقعیتمنفعاالنه شامل تو

هاای از پایش تعیاین نشاده نقاش       معلمانی که نسبت به موقعیات . های روییدنی باشد موقعیت

های نظام دار و چارچوب بندی شده  منفعل داشتند، به طرح درس مقید بوده و از روش تدریس

یاادگیری از پایش   -هاای یااددهی   لمان نسبت باه موقعیات  رویکرد دیگر مع. کردند استفاده می

ها در فرایند آموزشای   آنان عالقمند هستند که از این موقعیت. تر است تعیین نشده، خوشبینانه

هاای   خود استفاده کنند و دالیل متفااوتی را بارای اهمیات دادن و توجاه کاردن باه موقعیات       

آماوزان ابتادایی، بادیهی باودن      ای داناش ها  ویژگی: کردند که عبارت است از روییدنی بیان می

های آموزشی و رویکردها، اعتقاد معلم در جهات توجاه و    های روییدنی، تغییرات کتاب موقعیت

عادم ثباات رشاد    آموزان اعام از   های دانش ویژگی. باشد بینی نشده می اهمیت به موقعیت پیش

آموزان اساتفاده   وی دانش، خالقیت و کنجکاآموزان دانش یفرد یها تفاوت، ذهن و رشد حواس

های روییادنی باه ایان     بدیهی بودن موقعیت. دهد از روش تدریس روییدنی را ضروری جلوه می

افتناد و باه عباارتی جاز جادایی       ها به وفور در کالس درس اتفاق مای  معنی است که، موقعیت

ان با یکدیگر و ها هستند به دلیل اینکه چند انسان کنار هم گرد آمدند و از تعاملش ناپذیر کالس

همچناین اماروزه   . بینی نشده است کنند که از قبل پیش هایی را ایجاد می یا با محیط، موقعیت

هاای آموزشای، اساتفاده از     گرا و تغییرات کتااب  با تغییر نگاه از سبک رفتاری به سمت سازنده

برخای  . طلباد  آماوزان را مای   هاای داناش   های تدریس جدید و متناسب با موقعیت و نیااز  روش

آماوزان و توساعه ساطح یاادگیری و      های داناش  معلمان به این موارد واقفند و رسیدگی به نیاز

شان اهمیتی بیشتر از رسیدن به بودجه بندی دروس داشته، از ایان رو از روش   تفکر آنان برای

ضرورت پرداختن باه روش  »در پاسخ به سوال سوم پژوهش . کنند تدریس روییدنی استفاده می

ساه مضامون اصالی باه دسات آماد کاه شاامل         « روییدنی در مقطع ابتدایی چیست؟تدریس 

آموزان سن ابتدایی و تااثیرات آموزشای حاصالِ     های دانش های تدریس روییدنی، ویژگی ویژگی

هایی دارد که توجه باه ایان روش    تدریس روییدنی ویژگی. باشد استفاده از تدریس روییدنی می

های تدریس روییدنی عبارت است از ارتباط با زندگی و تجربای   ویژگی. دهد را ضروری جلوه می

آورد که به یادگیری معنادار و  ها شرایطی را برای تدریس معلمان به وجود می این ویژگی. بودن
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های فراگیران در مدرسه  تجربه( 1091)مهرمحمدی عم ز به. آموران منجر شود عمیق در دانش

بنابراین یادگیری عمیق در صاورت   . از مدرسه متناسب باشدباید با زندگی واقعی آنان در خارج 

هدف آموزش باید پرورش افرادی . افتد آموز و محیط زندگی او اتفاق می ایجاد ارتباط بین دانش

شوند تعامال داشاته    ها رو به رو می های متفاوتی که در زندگی با آن باشد که بتوانند با موقعیت

هاای روییادنی و انعطااف پاذیر و      ن مهم، با طراحای برناماه  مهر محمدی معتقد است ای. باشند

کند، چرا کاه روح   یادگیری روییدنی در تدریس تحقق پیدا می-های یاددهی استفاده از موقعیت

همچناین برناماه   . هاای زنادگی فراگیاران همخاوانی دارد     حاکم بر این نوع تدریس با موقعیات 

عناوان   یدنی را بهیدرسی رو برنامهنویسندگان برخی . درسی روییدنی یک برنامه نیاز محور است

، ماورد نظار   در زمیناه  ربیاان و م یادگیرندگانعالیق  مبتنی برهای یادگیری  و فعالیت ها هتجرب

 راثیا آداب و رساوم و م  ،یبساتر فرهنگا  از آنجا که ( 1993و همکاران،  شیرر) کنند تعریف می

بناابراین پارداختن باه برناماه درسای      آموز  متفاوت اسات   و برای هر دانش منطقه ی هرفرهنگ

عالوه بر این، روش تدریس روییدنی آثاار گرانبهاای ماورد انتظاار     . سازد روییدنی را ضروری می

گاذارد چارا کاه باه یاادگیری داناش        آموزش و پرورش را در بهترین شکل خود به نمایش مای 

واری روانای، افازایش   آموزان را با گسترش توانایی حل مساأله، تااثیرات پایادارتر در اثار همجا     

 . بخشد آموز به سطوح عالی دانش غنا می گری دقیق، رساندن دانش خالقیت، تقویت مشاهده

آماوزان   ها مانند روش تدریس سخنرانی یا بحث گروهی بین داناش  برخی روش تدریس

دهد اما روش تدریس روییدنی باعث رشاد   ای معلمان را گسترش نمی های حرفه چندان مهارت

بخشد بنابراین  شود و یادگیری مادام العمر را تحقق می ای معلمان نیز می حرفه و دانشخالقیت 

در معتقاد اسات   ( 1091)مهرمحمادی  .  کناد  اثرگذاری و اهمیات خاود را چنادین برابار مای     

د اا هدمی زهجاو ا نمیکند دهستفاا ثابتو  خشک یااا ه هاا یاز روم اا معل ییدنیرو یاسدربرنامه

و  دشو شناخته سمیتر بهدرس  سکالدر« هراا منتظ راا غی ایعاا قو» و «هتبااا شاهای  فعالیت»

هاا در خاالل وقاایع غیار      این توانمندی. ای است های حرفه مدیریت این مهم نیازمند توانمندی

 :شود در انتها با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می. یابند منتظره، گسترش و توسعه نیز می

و مراکاز تربیات معلام باه عناوان یاک روش        تدریس روییدنی در دانشگاه فرهنگیان .1

تدریس اثربخش و کارآمد معرفی و تدریس گردد تاا معلماان باا آن آشانایی داشاته      

 .باشند و در تدریس خود به کار ببرند
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آموزان خود توجه داشاته باشاند،    معلمان در تدریس به نیازها، عالیق و شرایط دانش .2

س درس اجاارا کننااد و از  همچنااین گاااهی تاادریس را در محیطاای غیاار از کااال   

کند اساتقبال   البداهه که در فرایند آموزش جریان پیدا می هایی ناگهانی و فی موقعیت

 . کنند

ی ابتادایی باه    درسی شاش پایاه   های معلمان نسبت به مباحث مطرح شده در کتاب .0

استخراج و ارایه محتوا، نتیجه گیری و جمع بندی . سطح باالیی از تسلط دست یابند

ر تدریس روییدنی و به طور کلای تواناایی طراحای آموزشای در لحظاه کاار       محتوا د

های روییدنی تدریس به خاوبی اساتفاده    توانند از موقعیت دشواری است، معلمانی می

هاا   های آموزشی و اهداف اصلی مستتر در آن کنند که تسلط علمی بر محتوای کتاب

 .داشته باشند
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